
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 20ỉ4 

QUYÈT ĐỊNH 
Vc việc ban hành Quy che phối họp trong công tác tiếp công dân, 

giải quyct khicu nại, tố cáo giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀĨ CHÍNH 

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QII13 ngày 11/11/2011; 
Căn cứ Luật Tố cáo sổ 03/2011/QII13 ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 45/2013/QH13 ngày 25/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết một sô điều của Luật Khicu nại; 

Căn cứ Nghị định sổ 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết một sô diều của Luật Tố cáo; 

Căn cứ Nghị định sổ 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tố chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ quy định 
vê tô chức và hoạt dộng thanh tra ngành Tài chính; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kcm theo Quyêt dịnh này Quy che phối họp trong công tác 
tiếp công dân, giải quyêt khiếu nại, tô cáo giữa các đo'n vị thuộc Bộ Tài chính. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Thanh tra Bộ Tài 
chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các CO' quan, đơn vị, tổ chức 
thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./, 

Nơi nhận: 
-  Nhu Điều  2;  
-  Bộ  t rường  Đinh  T iến  Dũng  (dổ  b /c ) ;  
-  Thanh  t r a  Ch ính  phủ  (dể  b /c ) ;  
-  VPĐU,  CĐ;  
-  Cổng  TTĐT Bộ  Tài  ch ính ;  
-  Lưu  VT.  TTr .  (60)  

Bộ TÀI CHÍNH 

Số: 3^7/QĐ-BTC 

KT.BỘ TRƯỞNG 
IRƯỞNG 

VU THI MAI 



Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ 
Phôi họp trong công tác tiếp công dân, 

giải quyct khicu nại, tố cáo giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính 
(Ban hành kèm theo Quyết định so: 3-Í2-Ỷ /QĐ-BTC 

ngày 09 thảng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tưọng điều chỉnh 
1. Quy chế này quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung, cơ chế phối họp giữa 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính trong công tác tổ chức tiếp công dân 
và giải quyết khiếu nại, lố cáo. 

2. Quy chế này áp dụng đối vói các cơ quan, đon vị, tổ chức, người có trách 
nhiệm thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo thuộc thấm quyền Bộ Tài chính và các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính. 

Điều 2. Mục đích 

Nhăm đảm bảo sự thông nhât, tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực 
hiện các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tố chức thuộc Bộ Tài chính 
theo quy định của pháp luật vỗ công tác tièp công dân, giải quyêt khiếu nại, tố cáo. 

Điều 3. Nguycn tắc 
Đảm bảo công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ 

quan, đơn vị, tố chức thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo các nguyên tắc sau: 
1. Tuân thủ đúng dưÒTig lối, chủ trưong, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nưó'c và các quy định của Bộ Tài chính; bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của 
Nhà nước, của tổ chức và công dân. 

2. Thực hiện công tác tiêp công dân, giải quyêt khiếu nại, tố cáo thường xuyên, 
liên tục, chặt chẽ và kịp thời; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 
quan, đơn vị, to chức thuộc Bộ Tài chính; tránh hình thức, chồng chéo, đùn đẩy trách 
nhiệm, bỏ trông nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác tiếp công dân, 
giải quyết khiêu nại, lố cáo. 

3. Đảm bảo sự Ihống nhất công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo; 
không làm ảnh hưỏng dcn việc thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của các cơ quan, 
đơn vị, tố chức có licn quan. 



4. Đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương trong công tác phối họp, đề cao trách nhiệm 
cá nhân của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 
tổ chức phổi họp và cán bộ, công chức tham eia phối hợp thực thi pháp luật về tiếp 
công dân, giải quyết khiêu nại, tô cáo. 

Điều 4. Nội dung phối họp 
1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chương trình, kế hoạch vê công tác 

tiếp công dân, giải quyêt khiếu nại, tô cáo. 

2. Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện các quy định về tiếp 
công dân, giải quyêt khiếu nại, tô cáo. 

3. Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết các vụ việc khiêu nại, 
tố cáo phức tạp, có nội dung liên quan đến nhiêu cơ quan đon vị; thanh tra, kiêm tra 
việc chấp hành các quy định pháp luật về tiôp công dân, giải quyêt khiêu nại, tô cáo. 

4. Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuycn môn nghiệp vụ cán bộ, công chức 
làm công tác tiếp công dân, xừ lý đon, giải quyêt khiêu nại, lô cáo. 

5. Tổng họp tình hình tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. 

6. Tổng kết kinh nghiệm về công tác liếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong ngành Tài chính. 

Chirong II 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC co QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC 

THUỘC Bộ TÀẳI CHÍNH TRONG PHỐI HỢP TIÉP CÔNG DÂN 
VÀ GIẢI QUYÉT KHIẾU NẠI, TÓ CÁO 

Điều 5. Co' quan đầu mối trong tiếp nhận theo dõi, quản lý đon thu' khiếu 
nại, tố cáo 

1. Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý 
Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyct khiếu nại, lô cáo trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đon vị, tố chức thuộc Bộ Tài chính giao trách nhiệm 
cho bộ phận thanh tra, kiểm tra nội bộ hoặc văn phòng, bộ phận chức năng (đối với 
nơi không có tổ chức thanh tra, kiểm tra) làm đầu mối đe giúp Thủ trưởng cơ quan, 
đon vị, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi và quản lý đơn thư khiêu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh của CO' quan, don vị, tô chức và công dân. 

Điồu 6ể Trách nhiệm của co quan, đon vị, tô chức khi đuọc giao chủ trì 
tiếp công dân, giải quyết khicu nại, to cáo 

Cơ quan, đơn vị, tổ chức khi được giao chủ trì tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo có trách nhiệm: 
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1. Xây dựng chương trình, kế hoạch và chủ trì tổ chức thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật; triển khai các kế hoạch, chương trình, quyết định của người có 
thấm quyền liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong 
đó xác định nhiệm vụ của tùng đơn vị, tố chức phối họp. 

2. Duy trì mối liên hộ vói các cơ quan, đơn vị, tổ chức phối họp về thực hiện 
nhiệm vụ được phân công. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ trưỏ'ng cơ 
quan cùng câp, CO' quan có thẩm quyền về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động phối 
họp trong côn? tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3. Yêu câu cơ quan, đơn vị, tô chức được giao nhiệm vụ phối họp cử cán bộ 
tham gia các hoạt động phôi họp; gửi các CO' quan, đon vị, tổ chức phối hợp các quyết 
định, chu'0'ng trình, kế hoạch hoạt động phối họp để tổ chức thực hiện. 

4. Trường họp các vụ việc khiếu nại, tố cáo cần phải tiến hành kiểm tra, xác 
minh nội dung khiêu nại, tô cáo thì cơ quan, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm: 

a) Tham mưu việc thành lập các Đoàn (Tổ) kiểm tra, xác minh để thẩm tra, xác 
minh giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ 
quan quản lý Nhà nước cùng câp. 

b) Tố chức tiến hành kiếm tra, xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo; tổ chức đối 
thoại, lấy ý kiến eiám định (nếu cần thiết), kểt luận nội dung khiếu nại, tố cáo và soạn 
thảo quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo 
trình Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp ký ban hành. 

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ 
cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Điều 7. Trách nhiệm của CO' quan, đon vị phối họp 
Theo yêu câu và nhiệm vụ cụ thê, các cơ quan, dơn vị, tố chức khi được cấp có 

thấm quyền giao phôi họp tiêp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm: 
1. Cử cán bộ, công chức có nghiệp vụ tham gia tiếp công dân, giải quyết các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực CO' quan, đo'n vị mình quản lý. 
Tham dự các phiên họp liên quan đên công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo do Bộ Tài chính triệu tập hoặc CO' quan chủ trì yêu cầu và chuân bị các hồ 
sơ, tài liệu cân thiêt phục vụ ticp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

2. Xây dựng kế hoạch dào tạo và phối họp tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao 
năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về tiểp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo cho cán bộ, công chức cơ quan, đon vị mình. 

3. Xây dựng kể hoạch và tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan thực hiện triệt đế các kết luận, kiến nghị, quyết định của cơ quan 
thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo 
đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thấm quyền. 

4. Trao đôi, cun? câp thông tin về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; thực hiện 
chế độ báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho Thanh tra Bộ Tài chính về tình hình 
khiêu nại, tô cáo và công lác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở đơn vị mình. 



Chirong III 
PHỐI HỢP XỬ LÝ TRONG CONG TÁC TIÉP CÔNG DÂN 

VÀ GIẢI QUYẾT KHIÉU NẠI, TỐ CÁO 

Điều 8. về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, 
ke hoạch lĩnh vực tiếp công dân, giải quyct khicu nại, tô cáo. 

1. Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, 
chương trình, kế hoạch lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tô cáo thuộc 
thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2. Việc phối họp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kê 
hoạch lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thâm quyên ban hành 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính đưọ-c thực hiện theo Quy chế phối họp trong công tác 
pháp chế giữa các đon vị thuộc Bộ Tài chính (ban hành kèm theo Quyêt định sô 
2670/QĐ-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

Điều 9ẵ Công tác tuycn truyền, trao đổi thông tin licn quan lĩnh vực tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

1. về tuyên truyền phổ biến pháp luật 
a) Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Bộ trưỏne, Bộ Tài chính tuyên 

truyền, phô biến, hướng dẫn các CO' quan, đơn vị, tô chức thuộc Bộ Tài chính các văn 
bản quy phạm pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng và 
Nhà nưó'c, Thanh tra Chính phủ licn quan đến lĩnh vực tiếp công dân, giải quyêt 
khiếu nại, tổ cáo. 

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tố chức thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm 
cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị, chưcmg trình, kế 
hoạch của Đảng và Nhà nuớc, Thanh tra Chính phủ liên quan đen lĩnh vực tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tô chức tuycn truyền, phô bicn đên toàn thế cán bộ, 
công chức trong cơ quan, đon vị và các don vị trong hệ thống (nếu có) theo hưóng 
dẫn của Bộ Tài chính và quy định hiện hành phù họp với đặc thù, điêu kiện của CO' 
quan, đon vị, tô chức mình. 

2. về trao đổi thông tin licn quan đến công lác tiếp công dân, giải quyết khiêu 
nại, tố cáo. 

a) Thông tin công tảc tiếp công dân, giải quyết khiêu nại, tô cáo được trao đôi 
phải phù họp với quy định pháp luật và ycu cầu nghiộp vụ, lãnh đạo, chỉ đạo của 
ngành. Việc trao đổi thông tin được thực hiện thưÒTiR xuyên thông qua các đơn vị 
chuyên môn đầu môi hoặc đơn vị được giao theo vụ việc cụ thê. 

b) Hình thức trao đổi có thể thực hiện bằng văn bản, trao đôi trực tiêp hoặc qua 
phương tiện thông tin liên lạc. Trưòng hợp vụ việc phức tạp, cần tô chức làm việc, 
bên chủ trì phải thông báo trước nội dung, thành phần, địa điểm làm việc và chuyển 
tài liệu đến cơ quan, đơn vị, tổ chức dược dề nghị phôi họp trước 03 ngày làm việc đê 
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nghiên cứu, tham gia ý kiến. 
Đôi với những vụ việc có yêu cầu xử lý gấp về thời gian thì cơ quan, đơn vị 

chủ trì tố chức họp trao đoi, thống nhất ý kiến hoặc trao đổi trực tiếp với các cơ quan, 
đơn vị được đề nghị phối họp đảm bảo xử lý công việc đúng thời hạn. 

c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức phối họp có trách nhiệm trao đổi, cung cấp 
thông tin, tài liệu theo yêu cầu của CO' quan, đơn vị, tổ chức chủ trì. Trường hợp tò 
chôi cung cấp thông tin, tài liệu, cơ quan, đơn vị, tổ chức được yêu cầu phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối. 

Điều 10. về công tác tiếp công dân 

1. Bộ Tài chính, các cơ quan, do'n vị, lổ chức quản lý Nhà nước thuộc Bộ Tài 
chính tổ chức tiếp công dân trong giờ hành chính và được thực hiện tại Phòng tiếp 
công dân tại Bộ Tài chính, Văn phòng cơ quan, đơn vị để tiếp nhận các khiếu nại, tố 
cáo, kiên nghị, phản ánh của công dân thuộc thấm quyền. 

2. Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp 
công dân thường xuyên tại Trụ sỏ' Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật. 

a) Truông hợp công dân đến Trụ sở (Phòng) tiếp công dân của Bộ Tài chính để 
khiếu nại, tố cáo, kiên nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực 
quản lý Nhà nưóc của các cơ quan, đon vị, tô chức nào thì Thanh tra Bộ Tài chính 
thông báo cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức đó cử người có thẩm quyền 
đến Trụ sở (Phòng) tiếp dân của Bộ Tài chính phổi hợp tiếp công dân. 

Việc thông báo cử ngưòi phối họp tiếp công dân được thực hiện bàng văn bản 
(khi có lịch hẹn); trường hợp đột xuất hoặc cần thiết thông báo trực tiếp hoặc thông 
qua phương tiện thông tin liên lạc. 

b) Trường họp nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân 
liên quan đên lĩnh vực quản lý Nhà nước của nhiêu CO' quan, dơn vị, tô chức thuộc Bộ 
Tài chính, Thanh tra Bộ Tài chính sau khi tiếp công dân, phối họp các CO' quan, đơn 
vị, tố chức có liên quan báo cáo Lãnh dạo Bộ Tài chính đế xem xét chỉ đạo. 

3. Khi công dân có yêu cầu gặp Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thủ trưởng cơ quan, 
đon vị, tô chức thuộc Bộ Tài chính, cán bộ tiếp công dân yêu cầu nêu rõ nội dunạ 
công dân cần gặp; kiểm tra và đánh giá sơ bộ tính chất vụ việc, soạn thảo văn bản đề 
nghị Chánh Văn phòng Bộ Tài chính hoặc bộ phận giúp việc, tham mưu trực tiếp để 
xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Tài chính; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức bố trí lịch tiếp 
công dân. Sau khi thông nhât được thòi gian, ghi phiếu hẹn (hoặc thông báo) ngày, 
giờ cho công dân biết và chuấn bị hồ sơ, tài liệu để Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính tiếp công dân. 

4. Khi Lãnh đạo Bộ Tài chính tiêp công dân, Thủ trưởng các cơ quan, đem vị, 
tố chức thuộc Bộ Tài chính có liên quan đên nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, 
kiên nghị của công dân, có trách nhiệm cùng tham dự theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ 
Tài chính. Trường họp Lãnh đạo Bộ Tài chính không the tiếp công dân theo lịch đã 
định thì Chánh Văn phòng Bộ hoặc Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Thủ trưởng cơ 



quan, đơn vị, tổ chức có chức năng tham mưu giúp Bộ Tài chính quản lý về lĩnh vực 
có liên quan được Lãnh đạo Bộ uỷ quyền để tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm 
báo cáo lại Lãnh đạo Bộ Tài chính. 

5. Khi có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp thì phụ trách bộ phận 
tiếp công dân báo cáo và đề nghị Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Chánh Văn phòng 
Bộ, Thủ trưởng cơ quan, đon vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính hoặc Trưởng các phòng, 
ban của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan phổi hợp tham gia, bàn thống nhất cách 
tiêp xúc, thuyêt phục và biện pháp giải quyêt. 

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tố chức thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm 
chuẩn bị tài liệu có liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình, tham 
mưu giúp Lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp công dân khi có yêu câu; trực tiêp tiêp công 
dân khi Lãnh đạo Bộ Tài chính uỷ quyền và phối họp tiếp công dân khi có đề nghị 
của Thanh tra Bộ Tài chính. 

7. Trường họp, người khiếu nại đến Trụ sở (Phòng) tiếp công dân của Bộ Tài 
chính; Trụ sở (Phòng) tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, tô chức thuộc Bộ Tài 
chính yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan tói nội dung khiêu nại đê công 
dân giao nộp cho ngưò'i giải quyêt khiếu nại, thì cán bộ tiêp công dân có trách nhiệm: 

a) Đe nghị ngưòi khiếu nại xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nêu có); 
viết giấy đề nghị (nếu chưa có), trong giấy đề nghị ghi rõ: ngày, tháng, năm; họ tên, 
địa chỉ; nội dung thông tin, tài liệu yêu cầu; cơ quan, đon vị lưu giữ thông tin, tài liệu 
liên quan tói nội dung khiêu nại; ký tên hoặc điếm chỉ. 

b) Viết giấy hẹn cung cấp những thông tin, tài liệu (thời gian hẹn không quá 07 
ngày, kế từ ngày có yêu cẩu). Báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đon vị, tô chức đế chỉ đạo 
và phôi họp cơ quan, đơn vị, lô chức lưu giữ những thông tin, tài liệu công dân yêu 
cầu, làm thủ tục cung cấp cho người khicu nại (trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật 
Nhà nước). 

c) Khi cung cấp thông tin, lài liệu cho người khiếu nại, cán bộ tiếp công dân 
lập Bicn bản giao nhận, gồm: ngày, tháng, năm; họ tcn ngưòi nhận và nguời giao; số 
lượng thông tin, văn bản tài liệu; tình trạng tài liệu; đóng dấu treo hoặc giáp lai của 
CO' quan, đơn vị; ký tên hoặc điếm chỉ. Bicn bản dược lập thành 03 bản: 01 bản CO' 
quan liếp công dân lưu; 01 bản giao cho công dân; 01 bản giao CO' quan, đơn vị lưu 
giữ thông tin, tài liệu đã cung cấp cho công dân. 

8. Văn phòng Bộ Tài chính, Cục Kc hoạch - Tài chính; các cơ quan, đơn vị, tố 
chức thuộc Bộ Tài chính bao đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị Trụ sỏ' (Phòng) tiếp 
công dân theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. về công tác tiếp nhận đon thu và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

1. Việc tiếp nhận và giao nhiệm vụ xử lý, giải quyct đơn khiêu nại, tô cáo: 
a) Văn phòng Bộ Tài chính khi nhận đưọ'c đơn thư khiểu nại, tố cáo của cône 

dân gửi đến Bộ Tài chính, căn cứ Quy chế làm việc của Bộ Tài chính, thấm quyền 
hoặc lĩnh vực chuyên môn của các cơ quan, dơn vị, to chức thuộc Bộ Tài chính có 
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trách nhiệm làm thủ tục chuyển đơn theo quy định. Các trường hợp giao cho cơ quan, 
đơn vị, tố chức thuộc Bộ Tài chính chủ trì xử lý, giải quyết đơn; Văn phòng Bộ Tài 
chính thông báo đến Thanh tra Bộ Tài chính biết để phối họp, theo dõi, tổng hợp. 

b) Thanh tra Bộ Tài chính tiếp nhận các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửi 
trực tiếp cho Thanh tra Bộ hoặc qua Văn phòng Bộ Tài chính, qua công tác tiếp công 
dân thì xử lý đơn thư íhco quy định của pháp luật. 

c) Bộ phận tiếp nhận đơn thư (hoặc bộ phận hành chính) các cơ quan, đơn vị, 
tố chức thuộc Bộ Tài chính, khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửi 
đến phải trình Thủ trưởng cơ quan, don vị, tô chức quản lý Nhà nước cùng cấp; sau 
khi đưọ'c Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức phê duyệt có trách nhiệm chuyển đơn 
đến đơn vị được giao thụ lý, giải quyết. Các đơn vị, phòng, ban, tổ chức được giao 
thụ lý, giải quyết dơn thư có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết đen Bộ phận 
tiếp nhận đơn thư của cơ quan, đơn vị biết de theo dõi, tống hợp. 

2. Việc xử lý, giải quyết đon thư khiếu nại, lố cáo 

a) Việc giải quyct khiếu nại, lố cáo của công dân phải thực hiện theo đúng 
trinh tự, thủ tục, quy định của pháp luật. 

b) Thủ trưởng các cơ quan, đon vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm 
giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện giải quyết khiếu nại, tô cáo liên quan đến chức 
năng, nhiệm vụ, lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách. 

Trưòng họp, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Thủ trưởng các cơ 
quan, đon vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính tiêp tục bị khiếu nại; Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Bộ Tài chính xem 
xét, kiếm tra lại nội dung khiểu nại, phối họp với Thanh tra Bộ Tài chính tham mưu đề 
xuât với Lãnh đạo Bộ Tài chính phương án xử lý, giải quyết. 

c) Chánh Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính 
tiến hành kiếm tra, xác minh, kct luận, kicn nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thấm 
quyền của Bộ trưởng khi được giao. 

Xác minh nội dung tô cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử 
lý tô cáo thuộc thâm quyền giải quyết của Bộ trưỏ'ng Bộ Tài chính khi được giao. 
Xem xét, kêt luận việc giải quyêt tô cáo mà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
thuộc Bộ Tài chính đã giải quyêt nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường họp có 
căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Bộ trưởng 
Bộ Tài chính xem xét, giải quyết lại. 

d) Thủ trưởng các CO' quan, đơn vị, tổ chức; các phòng, ban có trách nhiệm 
giúp Thủ truủng CO' quan quản lý Nhà nước cùng cấp thực hiện giải quyết khiếu nại, 
tố cáo liên quan đên chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách. 

3. Các cơ quan, đơn vị, tố chức thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, đon vị 
thuộc tổ chức chuyên ngành Tài chính ở địa phương khi nhận được đơn khiếu nại, tố 
cáo của công dân do Bộ Tài chính, Thanh tra Bộ Tài chính chuyển đến hoặc do cơ 
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quan quản lý Nhà nước cấp trên chuyển đến; sau khi giải quyết xong, trong thời hạn 
15 ngày phải gửi văn bản kết quả giải quyết cho CO' quan đã chuyến đơn đên. 

Trường hợp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, to chức thuộc Bộ Tài chính đê 
quá hạn quy định mà không giải quyết hoặc không báo cáo kêt quả giải quyết, Chảnh 
Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra hoặc kiến nghị Bộ trường 
Bộ Tài chính biện pháp xử lý. 

Điều 12. về công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiếp 
công dân, giải quyết khicu nại, tô cáo. 

1. Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng định hướng và kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiêu nại, tô cáo hàng 
năm theo yêu cầu định hướng của Thanh tra Chính phủ, của Bộ Tài chính. 

Các cơ quan, đon vị, lổ chức thuộc Bộ Tài chính khi được đề nghị cung cấp các 
thông tin, tài liệu cần thiết để Thanh tra Bộ Tài chính xây dựng định hướng, kế hoạch, 
chưong trình thanh tra, kiếm tra công tác tiếp công dân, khicu nại, tô cáo hàng năm, 
thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu íheo quy định tại Khoản 2 Điêu 9 Quy chê này. 

Các cơ quan, đơn vị, tố chức thuộc Bộ Tài chính căn cứ định hưóĩig và kê hoạch 
của Thanh tra Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch kiếm tra việc chấp hành pháp luật vê 
tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo hàng năm tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc (nếu có). 

2. Khi triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới việc chấp hành 
pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nêu thây cần thiêt, cơ quan 
chủ trì có vãn bản đề nghị cơ quan, đơn vị, tố chức thuộc Bộ Tài chính phôi hợp hoặc 
liên quan cử cán bộ, công chức tham gia. Cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài 
chính được đề nghị có trách nhiệm cử cán bộ, công chức có thấm quyền, năng lực, 
kinh nghiệm tham gia thanh tra, kiếm tra, đôn đôc. 

3. Các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 
tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, Thủ trưởng các CO' quan, đon vị phải chỉ đạo đon vị 
hoặc đon vị cấp dưới chấp hành nghiêm chỉnh và báo cáo kct quả thực hiện vê cơ 
quan chủ trì theo đúng quy định pháp luật. 

Điều 13Ề về công tác đào tạo, bồi duõng 
lế Hình thức phôi họp đào lạo, bồi dưỡng 
a) Việc đào tạo, bồi dưỡng công tác ticp công dân, giải quyêt khiêu nại, tô cáo 

được thực hiện trên CO' sỏ' nhu cầu hàng năm của ngành và đột xuât. 
b) Khi triển khai thực hiện, cơ quan, dơn vị, tố chức được giao chủ trì phải trao 

đổi, thống nhất nội dung, hình thức và thời sian đào tạo, bồi dưỡng vói các cơ quan, 
đơn vị phối họp trước khi trình Lãnh đạo Bộ Tài chính xem xét, quyết định. 

c) Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao chủ trì phải thực hiện đầy đủ các trình 
tự, thủ tục trước khi mở lóp; CO' quan, đon vị, tổ chức phổi họp bố trí, cử cán bộ, công 
chức tham dự đúng số lượng, thành phần theo quy định 

d) Việc đào tạo bồi dưõng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tô cáo 
được thực hiện riêng hoặc lồng ghcp vào các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do các Tông 
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cục, Thanh tra Bộ Tài chính hoặc Bộ Tài chính tổ chức. 
2. Chánh Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính 

trong việc chỉ đạo, hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật 
Tô cáo, Luật Tiêp công dân và các nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước 
về tiêp công dân, khiêu nại, tô cáo thống nhất trong toàn ngành Tài chính. 

Tố chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đo'n vị cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong 
ngành, mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo đối vói các đơn vị trong ngành Tài chính. 

3. Thủ trưcmg các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm 
tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết đơn 
khiêu nại, tô cáo trong nội bộ hệ thông mình quản lýế 

Điều 14. về chế độ báo cáo 
1. Định kỳ các CO' quan, đơn vị, tố chức thuộc Bộ Tài chính phải tổng họp, lập 

báo cáo công tác tiêp công dân, giải quyêt khiêu nại, tô cáo; gồm: báo cáo quý, 6 
tháng, 9 tháng, năm; cụ thể: 

a) Báo cáo quý: 
- Báo cáo quý I: thời kỳ báo cáo từ ngày 16 của tháng 12 năm trước đến ngày 

15 tháng 3 năm báo cáo; gửi về Thanh tra Bộ Tài chính trước ngày 18 tháng 3 của 
năm báo cáo. 

- Báo cáo quý II, quý III, quý IV: thời kỳ báo cáo tù' ngày 16 của tháng cuối 
quý trước đến ngày 15 của tháng cuôi quý của năm báo cáo; báo cáo gửi về Thanh tra 
Bộ Tài chính trước ngày 18 của tháng cuối quý năm báo cáo. 

b) Báo cáo 6 tháng: thời kỳ báo cáo từ ngày 16 của tháng 12 năm trước đến 15 
tháng 6 của năm báo cáo; gửi báo cáo về Thanh tra Bộ Tài chính trước ngày 18 tháng 
6 của năm báo cáo. 

c) Báo cáo 9 tháng: thòi kỳ báo cáo từ ngày 16 của tháng 12 năm trước đến 15 
tháng 9 của năm báo cáo; gửi báo cáo về Thanh tra Bộ Tài chính trước ngày 18 tháng 
9 của năm báo cáo. 

d) Báo cáo năm: thời kỳ báo cáo từ ngày 16 của tháng 12 năm trước đến 15 
tháng 12 của năm báo cáo; gửi báo cáo về Thanh tra Bộ Tài chính trưó'c ngày 18 
tháng 12 của năm báo cáo. 

e) Báo cáo phục vụ kỳ họp của Quốc hội hàng năm: thời kỳ báo cáo từ ngày 15 
của tháng 8 năm trưó'c đên ngày 1 5 tháng 8 của năm báo cáo; gửi báo cáo về Thanh 
tra Bộ Tài chính trưó'c ngày 20 tháng 8 của năm báo cáo. 

2. Các báo cáo chuyên đề, đột xuất, Thanh tra Bộ Tài chính có văn bản hướng 
dẫn các cơ quan, đơn vị, tố chức thuộc Bộ Tài chính về nội dung, thời hạn báo cáo 
theo đúng yêu cầu của CO' quan dề nghị báo cáo. 

3. Các cơ quan, đon vị, tố chức thuộc Bộ Tài chính gửi báo cáo công tác tiếp 
công dân, giải quyêt khiêu nại, tố cáo bằng văn bản về Thanh tra Bộ Tài chính và gửi 
kèm file mêm của báo cáo và mẫu biếu theo địa chỉ ỉhcmhtrataichinh ảmoí.gov.rn. 
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4. Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính lập báo 
cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiêu 
nại, tổ cáo tại Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. 

5. Trường hợp quá kỳ báo cáo mà cơ quan, đon vị, tô chức thuộc Bộ Tài chính 
không có báo cáo hoặc báo cáo không đảm bảo chất lượng, Thanh tra Bộ Tài chính 
gửi thông báo bằng văn bản cho Thủ trưởng các cơ quan, đon vị, to chức thuộc Bộ 
Tài chính và báo cáo Bộ trưởng để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. 

Điều 15. về tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm 
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính định kỳ (tại các 

kỳ báo cáo quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Quy chế) sơ kết, tống kết, đánh giá khó 
khăn vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm việc thực hiện pháp 
luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại CO' quan, đon vị, hệ thống (nếu 
có); báo cáo về Thanh tra Bộ Tài chính đê tống hợp chung. 

2. Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm SO' kết, tông kêt, tống họp báo cáo 
Lãnh đạo Bộ Tài chính những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế, đê xuât sửa đoi, 
bố sung CO' chế, chính sách kịp thòi, nhằm thực hiện tôt Luật Khiêu nại, Luật Tô cáo, 
Luật Tiểp công dân và các văn bản huứng dẫn của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ 
và Quy chê của Bộ Tài chính. 

Chuong IV 
TỔ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 16ễ Trách nhiệm của Thủ truỏng các đon vị thuộc Bộ Tài chính 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lố chức thuộc Bộ Tài chính thưÒTis xuyên 
chỉ đạo, kiêm tra các đơn vị, phòng, ban và cá nhân trong CO' quan, đon vị thực hiện 
hiệu quả Quy chế này. Chịu trách nhiệm trước Bộ trường Bộ Tài chính về việc tố 
chức thực hiện Quy chá này. 

Căn cử quy định của pháp luật và quy dịnh tại Quy chế này, Thủ trư ỏng các cơ 
quan, don vị, tố chức thuộc Bộ Tài chính xây dựng và ban hành quy định cụ thế trong 
cơ quan, đo'n vị, tố chức mình phù họp vói chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc 
điếm tổ chức, hoạt động. 

2. Chánh Thanh tra Bộ Tài chính chú trì phối họp với Chánh Văn phòng Bộ Tài 
chính theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kiêm tra việc triến khai thực hiện Quy chê này. 

Điều 17. Khen thưởng, kỷ luật 

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc Bộ Tài chính thực hiện tốt 
Quy chế này trong công tác phối họp tiếp công dân, giải quyêt đơn thư khiêu nại, tô 
cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được đề nghị câp có thâm quyên xét khen 
thưởng theo quy định hiện hành. 
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2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc Bộ Tài chính vi phạm Quy 
chế này trong công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh của công dân tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thi phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung 

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc phát 
hiện có vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính kịp 
thời phản ánh về Bộ Tài chính (qua Thanh tra Bộ Tài chính) để được hướng dẫn thực 
hiện hoặc nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù họp./. 

Bộ TÀI CHÍNH 




